Załącznik nr 7 do Regulaminu pomocy materialnej

Informacja dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne
Wymagane dokumenty
Obowiązkowe dokumenty dla wszystkich powyżej 18-go roku życia:
zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za ostatni rok podatkowy (nawet jeśli dochód wyniósł 0,00 zł)
zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości składki zdrowotnej za ostatni rok podatkowy (nawet jeśli wniosła
0,00 zł)
zaświadczenie od pracodawcy lub innej instytucji o liczbie miesięcy przez jaki był dochód w ostatnim roku
podatkowym
zaświadczenie ze szkół / uczelni rodzeństwa / dzieci że się uczą (powyżej 6 roku życia)
kopia aktu urodzenia (oryginał do wglądu) rodzeństwa / dzieci (do lat 6)
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Dokumenty zależne od indywidualnej sytuacji studenta i jego rodziny:
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zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za ostatni
rok podatkowy lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej
oświadczenia studenta i członków jego rodziny o sposobie rozliczania działalności gospodarczej (zasady ogólne,
ryczałt, karta podatkowa itp.)
zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych
zaświadczenie z Urzędu Pracy, potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej
kopię (oryginał do wglądu) odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie oraz przekazy
lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów
zaświadczenia komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także
o wysokości wyegzekwowanych alimentów
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
kopię aktu zgonu (dot. osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym)
zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu oraz wysokości osiąganego dochodu, umowy cywilnoprawne,
decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, oraz inne dokumenty potwierdzające posiadanie stałego źródła
dochodu w przypadku zaistnienia konieczności udowodnienia przez studenta samodzielności finansowej jego lub
jego i małżonka
zaświadczenie o dochodach uzyskanych poza granicami RP przetłumaczone na język polski
zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość opłaty ponoszonej za członka rodziny
przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
zaświadczenie z MOPS lub GOPS o wysokości i rodzaju pobieranych świadczeń
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie jest osoba niepełnosprawna
umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa
rolnego w dzierżawę
dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu
dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z drugiego miesiąca pracy w przypadku uzyskania
dochodu po roku podatkowym stanowiącym podstawę wyliczania dochodu
dokument określający wysokość uzyskanego dochodu oraz liczbę miesięcy w których dochód był osiągany w
poprzednim roku podatkowym stanowiącym podstawę do wyliczenia dochodu
kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli student lub członkowie jego
rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodzin

Sposób obliczania przeciętnego miesięcznego dochodu:
gdzie:
Szd – składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS)
Sp – składka na ubezpieczenie społeczne (z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego)
D – dochód z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
Po – podatek z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
Dn roczny – dochód netto roczny
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Dpm – dochód przeciętny miesięczny
Dn roczny= D – P – Sp – Szd
Dpm = Dn roczny / ilość m-cy przez jaki był uzyskiwany dochód
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